Senado aprova projeto para aumentar pena de crime por discriminação
O Senado aprovou projeto aumentando a pena para crimes cometidos por discriminação no Brasil. A proposta foi apresentada pelo senador Paulo Paim (PT-RS) em 2015 e foi resgatada após
a morte de João Alberto Silveira Freitas, homem negro espancado por dois seguranças em uma
unidade do Carrefour na zona norte de Porto Alegre. O projeto aprovado no Senado precisa passar pelo crivo da Câmara dos Deputados.
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Distribuição Gratuita nos
Terminais de Trólebus

Tiragem: 30.000 exemplares

BLACK FRIDAY

Compras online requerem
atenção; especialistas alertam:
‘não compre por impulso’
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Moradores de Diadema e Mauá voltam às urnas
José de Filippi e Taka Yamauchi disputam o Executivo diademense; Atila Jacomussi e Marcelo Oliveira o mauaense
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Black Friday: fique não atento
para não comprar gato por lebre
Decepção pode
ser evitada, caso o
consumidor adote
algumas precauções
A chamada Black Friday está
de volta nesta sexta-feira (27)
e com ela a oportunidade para
consumidores
encontrarem
produtos mais baratos e para
comerciantes esvaziarem seus
estoques, de forma a renovar
prateleiras e atender a novas demandas de seus clientes.
Muitas das ofertas exaltadas
em vitrines de lojas ou telas de
computadores parecem ser imperdíveis. De fato, algumas são,
mas outras não. Seja por desejo,
necessidade ou vontade, o ato de
consumir representa uma pequena realização, carregando com ela
adrenalina, emoções e, em alguns
casos, decepção – o que pode ser
evitado, caso o consumidor adote
algumas precauções.
Além disso, 2020 é ano
de pandemia. Assim sendo,
é desnecessário que, para
aproveitar a melhor de todas as
ofertas, as pessoas se aglomerem em lojas. Diante desta situação, vale ficar atento a algumas
dicas de autoridades da área de
defesa do consumidor consultadas pela reportagem.
“O consumidor deve evitar
aglomerações. Se for o caso, o
melhor é fazer as compras online

para evitar contato social”, destaca
o diretor do Departamento de
Proteção e Defesa do Consumidor
(DPDC), Pedro Aurélio Queiroz.
Segundo Queiroz, se o deslocamento for inevitável, deve ser
feito com todo cuidado, com uso
de máscara, álcool gel, e com as
mãos sempre sendo higienizadas.
Os mesmos cuidados valem para
os estabelecimentos comerciais e
seus funcionários. “O ideal é ficar
na rua somente durante o prazo
necessário para realização da
compra”, disse.
Dados do Sistema Nacional de
Informações de Defesa do Consumidor (Sindec) apontam que as
demandas de consumo via internet “mais que dobraram” de 2019
para 2020, tendo como principais
assuntos vestuário, agências, operadoras de viagens e aparelho celular. Entre os principais problemas
registrados estão a demora ou a
não entrega do produto; cobrança
indevida ou abusiva ou a falta de
pagamento de indenização.
Segundo o diretor, a quantidade de demandas no comércio eletrônico dobrou no site
consumidor.gov.br. “Em 2020,
os três principais assuntos são
vestuário e artigos de uso pessoal
(roupa, calçados, joias, bijuterias,
malas, bolsas), aparelho celular e
móveis e colchões”.
Os principais problemas neste
ano foram a não entrega/demora
do produto; oferta não cumprida,
serviço não fornecido, venda enganosa, publicidade enganosa;

Arquivo

Procon alerta para que consumidores se atentem às ofertas, que podem não ser vantajosas
dificuldade/atraso na devolução
de valores pagos; reembolso; e retenção de valores.
n GATO POR LEBRE
Além dos cuidados decorrentes das alterações que a pandemia causou na relação entre
cliente e lojista, há também os
cuidados de sempre, que os consumidores devem ter para evitar
comprar “gato por lebre”.
Entre as dicas do Procon
do Distrito Federal está, em
primeiro lugar, a de fazer antecipadamente o planejamento
do que se pretende comprar,

PROCON ALERTA - É necessário verificar a confiabilidade da marca do produto e
da loja que o vende, sendo loja física ou loja virtual. O consumidor pode verificar a reputação da loja junto aos órgãos de defesa do consumidor e na Junta Comercial do seu estado, assim como pesquisar rankings de reputação em sites, como o www.reclameaqui.
com.br e pela plataforma consumidor.gov.br.
A plataforma consumidor.gov.br foi criada com o intuito de ajudar na solução de conflitos, promovendo gratuitamente a comunicação direta entre consumidores e fornecedores de produtos e serviços via internet. Nela, 80% das demandas têm sido resolvidas e
o prazo médio de resposta das empresas participantes é de até sete dias. (ABr)

“para não cair em tentação e
acabar gastando mais do que
pode com ofertas que podem
nem ser tão vantajosas”. A ideia
é comparar os valores praticados,
“já que é muito comum nesta

época do ano o comércio elevar
o valor dos produtos, para depois
baixar o preço, simulando um
super desconto e criando a sensação de oferta bem vantajosa”.
(Agência Brasil)
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CURSOS LIVRES
Automação/ Eletroeletrônica/Telecomunicação

Metalurgia

■ Cabeamento estruturado – Instalação e Manutenção
■ CLP Siemens - Step 7
■ CLP Siemens - Tia Portal
■ Comandos Elétricos
■ Conversores e Inversores
■ Eletricista Instalador
■ Instalação de Cerca Elétrica
■ Instalação de Circuito fechado de TV – CFTV
■ Instalação de Portão Automatizado
■ Instalação de Sistemas de Alarme Patrimonial
■ Instalação de Sistemas de Energia Solar Fotovoltaica
■ Microcontrolador Arduino
■ Robôs Industriais - Programação

■ Caldeireiro Industrial
■ Serralheiro em aço carbono
■ Soldador Eletrodo Revestido
■ Soldador MAG
■ Soldador TIG
■ Soldagem de Manutenção

Educação

■ Excel completo
■ Informática Básica

■ LIBRAS – Comunicação com o surdo por meio de língua
de sinais

Gestão / Logística / Qualidade
■ Auxiliar Administrativo
■ Auxiliar Financeiro
■ Analista da Qualidade
■ Analista de Recursos Humanos
■ Assistente de Controle da Qualidade
■ Assistente de Recursos Humanos
■ Auditor Interno IATF 16:949:2016
■ Auditor Interno NBR ISO 9001:2015
■ Excelência no atendimento ao cliente
■ Interpretação da Norma NBR ISO 9001:2015
■ Liderança
■ Operador de Logística
■ Planejamento e Controle da Produção (PCP)

Metalmecânica / Manutenção Mecânica
■ Ajustador Mecânico
■ AutoCAD 2D para mecânica
■ Desenho Técnico Mecânico
■ Ferramenteiro de Corte e Dobra
■ Hidráulica e Pneumática Industrial
■ Inventor
■ Inspetor de Qualidade
■ Mecânico de Manutenção de Equipamentos Industriais
■ Metrologia aplicada à mecânica
■ Operador de Máquinas de Usinagem Convencionais
■ Programador, Preparador e Operador de Centro de
Usinagem CNC
■ Programador, Preparador e Operador de Torno CNC
■ Torneiro Mecânico

Segurança no Trabalho
■ NR-10 – Segur. em instalações e Serv. em Eletricidade
■ NR-11 – Operação de Empilhadeira
■ NR-33 – Espaço Conﬁnado
■ NR-35 – Trabalhos em Altura

Tecnologia da Informação

Vestuário
■ Corte e Costura sob Medida
■ Costureiro de máquina reta e overloque
■ Mecânico de máquinas reta e overloque
■ Modelista de Roupas
■ Modelagem Industrial de Camisa
■ Modelagem Ind. de Moda Infantil
■ Modelagem Ind. de Moda Íntima
■ Modelagem Ind. de Moda Praia
■ Modelagem Ind. de Saia
■ Modelagem Industrial de Camiseta e agasalho

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD)
■ CLP e Programação em linguagem Ladder
■ Comandos Elétricos
■ Eletricista Instalador Residencial
■ LIBRAS - Língua Brasileira de sinais

ESCOLA SENAI “Manuel Garcia Filho”
Telefone (11) 4070-8950
Whatsapp 99540-4520
diadema.sp.senai.br
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Compra por impulso pode levar a prejuízos

Nas compras online, a principal dica é observar o site antes de inserir qualquer informação, para saber se a loja virtual é verdadeira
O diretor do Departamento
de Proteção e Defesa do Con
sumidor (DPDC), Pedro Aurélio
Queiroz, alerta neste período
de Black Friday, que é impor
tante refletir se há realmente a
necessidade de aquisição de um
produto ou serviço, evitando
que a compra seja feita à base
do impulso.
“Vale sempre se perguntar
se a compra está sendo feita
por uma vontade, em geral
passageira, ou por necessidade.
Vale também ficar atento para
não cair em tentações a partir
de frases publicitárias como
‘oportunidade única’ ou ‘é só
hoje’, porque eventos como a
Black Friday ocorrem em out
ras épocas do ano, como nas
queimas de estoque e em liq

uidações, principalmente após
as festas de fim de ano”, afirma.
“O consumidor deve pesqui
sar bastante antes o produto ou
serviço que deseja ou precisa
contratar. Há formas de com
parar preços em sites de pes
quisa. Há órgãos de defesa do
consumidor que também publi
cam em seus sites listas de for
necedores que devem ser evita
dos. Assim, o consumidor deve
se informar sobre a reputação
da loja que pretende comprar,
se o site tem conexões seguras
para proteção de dados e deve
guardar todos os registros de
compras”, complementa o dire
tor do DPDC.
n COMPRAS ONLINE
Para que a promoção im

perdível da Black Friday não
se torne um pesadelo, o geren
te de Segurança da Certisign,
Oscar Zuccarelli, sugere aos
consumidores atenção redo
brada aos sites de compras. A
principal dica é justamente a
importância de se observar a
aparência do site antes de in
serir qualquer informação, para
saber se a loja virtual é mesmo
verdadeira.
“Hoje em dia o que os gol
pistas têm feito é buscar nome
de domínios parecidos com os
nomes originais de uma loja
virtual, com pequenas varia
ções para que possa confundir
o usuário. É preciso ter certeza
se aquele certificado digital está
associado a um site verdadeiro
e, para isso, basta verificar a

existência daquele símbolo de
cadeado na barra de endereço
do site. Esse certificado digital
significa que a comunicação es
tará criptografada e, portanto,
protegida em relação aos dados
informados”, explica.
Os ecommerces verda
deiros são protegidos por um
Certificado Digital SSL, que ga
rante uma navegação segura e a
autenticidade do site. Para che
car a presença deste protocolo
de segurança é preciso também
conferir se o HTTP tem um
S, portanto HTTPS, e depois
clicar no cadeado na barra do
navegador para ver se o SSL foi,
de fato, emitido para a página
em que você está navegando.
O consumidor na internet
também deve evitar ao máxi

mo clicar em links recebidos
por email ou pelas redes soci
ais, especialmente aqueles que
mostram ofertas que pareçam
irrecusáveis, os chamados phish
ings. “Não clique no link, e digite
o endereço do site diretamente
na barra de endereços para veri
ficar a autenticidade daquela in
formação”, acrescenta Zucarelli.
Além dos cuidados com a
aparência das lojas virtuais e
com anúncios recebido por e
mail, SMS ou redes sociais, o
especialista recomenda manter
sempre um antivírus instalado
e atualizado nos dispositivos
usados para navegação, que
muitas vezes são capazes de
deter tentativas de invasão por
parte de golpistas na internet.
(Agência Brasil)

Eleições 2020
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Moradores de Diadema e Mauá voltam
às urnas para escolher os prefeitos
Em Diadema,
José de Filippi e
Taka Yamauchi vão
disputar o 2ºturno; em
Mauá, Atila Jacomussi
tenta a reeleição contra
Marcelo Oliveira
No próximo domingo (29),
moradores de Diadema e Mauá
voltam às urnas para decidir quem
serão os prefeitos a partir de 1º de
janeiro de 2021. Em Diadema, o
ex-prefeito José de Filippi (PT)
tenta conquistar o quarto mandato, e enfrentará o empresário e

ex-secretário de Obras de Ribeirão
Pires, Taka Yamauchi (PSD). Já
em Mauá o prefeito Atila Jacomussi (PSB) busca a reeleição e
tem como adversário o vereador
Marcelo Oliveira (PT).
Nos demais municípios, os
prefeitos foram eleitos no primeiro turno. Em São Bernardo, Orlando Morando (PSDB) foi reeleito com 67,28% dos votos válidos.
Paulo Serra (PSDB), prefeito de
Santo André, se reelegeu com
76,88% dos votos. José Auricchio
Jr (PSDB) continuará no comando de São Caetano. Em Ribeirão
Pires, Clovis Volpi (PL) conquistou 41,9% dos votos e venceu o
pleito, em Rio Grande da Serra,
o ex-vereador Claudio Manoel

Melo, o Claudinho da Geladeira
(Podemos) foi eleito prefeito em
sua terceira disputa majoritária.
n DIADEMA
Filippi tentará, no domingo,
conquistar o quarto mandato à
frente da Prefeitura de Diadema.
O petista disputa as eleições
com chapa pura, tendo por vice
Patty Ferreira, mas conta com o
apoio de vários partidos, dentre
os quais PDT, Solidariedade, PL,
Avante e Patriota.
Caso Filippi vença as
eleições, a cidade voltará ao
comando do PT, após oito anos
da administração Lauro Michels (PV), que em 2012 quebrou hegemonia de 30 anos de

governo petista no município.
Já Yamauchi era o secretário
de Obras do governo tucano de
Ribeirão Pires, mas deixou o cargo para disputar as eleições para
o Executivo de Diadema pela
segunda vez. Em 2016, ficou
em terceiro lugar. Taka formou
coligação com PTB, Rede e MDB,
partido de sua vice, Maria do
Socorro para concorrer ao pleito
este ano. Após o primeiro turno,
Yamauchi ganhou reforço de
ex-prefeituráveis, como Denise
Ventrici (PRTB), Arquiteto David
(PSC), Jhonny Rich (PSL) e Gesiel Duarte (Republicanos).
n MAUÁ
Atila Jacomussi e Marcelo

Oliveira vão disputar o 2º turno
das eleições. O socialista, que disputa a reeleição, recebeu 70.490
votos (36,5%) no primeiro turno, enquanto o petista obteve
38.330 (19,8%).
Apesar da boa votação, Atila
foi preso duas vezes, em maio e
em dezembro de 2018, acusado
de irregularidades em licitações
e desvio de verbas destinadas à
merenda escolar. Nas duas ocasiões foi solto por decisões do
ministro do Supremo Tribunal
Federal (STF) Gilmar Mendes.
Já Marcelo Oliveira disputa
o Executivo mauaense pela
primeira vez, após eleger-se para
a Câmara em 2008, 2012 e 2016.
(Reportagem Local)
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Curso realizado
em parceria com
a Faculdade SENAI
de Tecnologia Mecatrônica

Pós-Graduação

Automação Industrial
Início previsto: 23/02/2021

Dia(s) da semana: Terça e Quinta-feira
Horário: das 19h às 22h
Carga horária: 360 horas
Investimento: 24x de R$ 600,00
ESCOLA SENAI “Manuel Garcia Filho”
Telefone (11) 4070-8950
Whatsapp 99540-4520

Requisito mínimo
Ter concluído a 1ª Série do Ensino Médio
Investimento
26x R$155,00
1500 horas (18 meses)
ESCOLA SENAI “Manuel Garcia Filho”
Telefone (11) 4070-8950
Whatsapp 99540-4520
diadema.sp.senai.br

diadema.sp.senai.br
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e-Título deve ser baixado até as 23h59 de sábado
Segundo dados da Justiça Eleitoral, até o primeiro turno o app havia sido baixado cerca de 16 milhões de vezes
O aplicativo e-Título poderá
ser baixado somente até as
23h59 deste sábado (28), informou o Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) nesta quartafeira (25). A ferramenta digital
dá acesso a uma série de serviços projetados pela Justiça
Eleitoral para facilitar o voto.
Neste domingo (29), 57
municípios escolhem, em segundo turno, os prefeitos.
E somente poderá utilizar o
e-Título quem já tiver se cadastrado na ferramenta até a
véspera. O cadastramento só
voltará a ficar disponível na
segunda-feira (30).
No dia da votação, o e-Título pode servir como documento oficial de identificação

para o eleitor que já tenha feito o cadastramento biométrico na Justiça Eleitoral. A ferramenta permite também ao
eleitor checar a localização da
seção eleitoral, que pode ter
mudado devido a remanejamentos provocados pela pandemia do novo coronavírus
(covid-19).
O e-Título também permite justificar ausência às urnas no dia da votação, caso se
encontre fora de seu domicílio
eleitoral. Nesses casos, o aplicativo se vale do georreferenciamento presente nos celulares. Com a medida, a Justiça
Eleitoral quer dispensar o
eleitor de realizar o procedimento presencialmente.

n FALHAS
No primeiro turno das
eleições municipais, em 15 de
novembro, o e-Título apresentou falhas. Muitos eleitores
reclamaram por não conseguir justificar a ausência por
meio do aplicativo.
Na ocasião, o presidente
do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), Luís Roberto Barroso,
disse que a instabilidade se devia aos downloads e cadastros
de última hora, que sobrecarregaram o sistema.
Segundo dados da Justiça
Eleitoral, até o primeiro turno
o e-Título havia sido baixado
cerca de 16 milhões de vezes. O
Brasil tem cerca de 148 milhões
de eleitores aptos a votar. (ABr)

Marcello Casal/Agência Brasil

Ferramenta digital dá acesso a uma série de serviços
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Estado anuncia a contratação de
5,8 mil policiais militares e civis
Profissionais serão nomeados e farão cursos de formação nas academias de polícia
Governo do Estado de São Paulo

O governador João Doria anunciou,
nesta quinta-feira (26), a contratação de
5.875 policiais militares e civis, aprovados em concursos públicos que haviam
sido suspensos em razão da pandemia.
Parte dos profissionais iniciarão suas
atividades no segundo semestre 2021.
“É um importante reforço na Segurança Pública do Estado. A polícia de
São Paulo, tanto a Civil como a Militar,
são as polícias mais bem preparadas e
treinadas do Brasil”, afirmou Doria.
Para a Polícia Militar serão nomeados 2.100 soldados de 2° classe de um
edital de 2019, que estava suspenso.
Após a nomeação, esses candidatos irão
tomar posse e iniciar o Curso Superior
Técnico de Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública, na Escola
Superior de Soldados. As aulas devem
começar em dezembro deste ano e a
previsão é que a turma esteja apta para
o policiamento preventivo no final do
ano que vem.
Além destes, está prevista, para o
primeiro semestre de 2021, a nomeação de mais 2.700 soldados de 2° classe
e 190 alunos-oficiais de outros dois
concursos suspensos, dos anos de 2019
e 2020, respectivamente.
n POLÍCIA CIVIL
Para atividades de polícia judiciária,
serão nomeados 885 profissionais, sen-

Doria: “as polícias de São Paulo são as mais bem preparadas”

do 32 delegados, 600 investigadores,
54 agentes de telecomunicação, 30
papiloscopistas, 86 auxiliares de papiloscopista e 83 agentes policiais.
Após a nomeação, esses candidatos
também tomarão posse e, em seguida,
iniciarão o curso de formação na Academia de Polícia Dr. Coriolano Nogueira Cobra (Acadepol). Assim como na
PM, a turma deve iniciar as aulas em
dezembro deste ano, sendo que o curso
tem uma duração média de seis meses.
n REFORÇO POLICIAL
Na atual gestão, foram contratados

mais de 7,1 mil policiais, sendo 5.060
militares, 1.323 civis e 765 técnicocientíficos. Todos já estão em plena
atividade, reforçando a segurança no
Estado. Além disto, outros 3,5 mil profissionais passam atualmente por formação, sendo 3.361 policiais militares
entre soldados e alunos-oficiais e 218
delegados para a Polícia Civil.
“Muito brevemente, teremos
16.602 policiais novos atendendo a
população de São Paulo”, destacou o
General João Camilo Pires de Campos,
Secretário da Segurança Pública do Estado. (Reportagem Local)
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Doria: ‘não há razão
científica para que
Coronavac não faça
parte do PNI
O governador do Estado
de São Paulo, João Doria
(PSDB), afirmou que não há
nenhuma razão “de ordem
científica e de saúde” para
impedir que a Coronavac
faça parte do Programa
Nacional de Imunização
(PNI). “Exceto se houver
uma razão de ordem
política e ideológica, o que
configuraria um absurdo”,
completou.
Até o momento, o
governo federal não
apresentou programa de
imunização contra o novo
coronavírus. Doria voltou
a afirmar que o governo
estadual tem um plano
alternativo para garantir
a imunização dos paulistas
caso o governo insista em
não apresentar a inclusão
da vacina no programa de
imunização.
“Não vamos esperar
morrerem mais pessoas
para a aplicação de
vacinas. Vamos vacinar
e salvar os brasileiros de
São Paulo, se necessário
for”, disse o governador
durante entrevista
coletiva no Palácio dos
Bandeirantes nesta
quinta-feira (26). (AE)

PROMOÇÃO
JANTAR
Oferecemos 25 tipos de carnes nobres, saladas
variadas, Sushi, Sashimi e Camarão

(11) 4178-9024 l 4173-1634
Rua São José, 50 - Paulicéia l Em frente a Mercedes Benz
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Deputada Carla Morando destina R$ 20 mi
para AME e Lucy Montoro em São Bernardo
Divulgação

Emendas foram publicadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias de SP
A deputada estadual e líder
do PSDB na Assembleia Le
gislativa de São Paulo, Carla
Morando (PSDB), destinou R$
20 milhões em emendas para
a implementação do Am
bulatório de Especialidades
(AME) e o Lucy Montoro, em
São Bernardo do Campo. As
emendas foram publicadas
na Lei de Diretrizes Orça
mentárias.
A LDO será votada pe
los deputados estaduais nos
próximos dias e se aprovada,
a emenda assegura a implan
tação do serviço estadual de
saúde na cidade. O AME é um
ambulatório de diagnósticos e
orientações terapêuticas, com

ênfase nas necessidades da
rede básica. Já a unidade da
Rede Lucy Montoro oferece
atendimento para pacientes
em reabilitação de doenças
físicas ou doenças potencial
mente incapacitantes.
“Em São Bernardo, te
mos uma rede de Saúde
bem completa. Mas, estão
faltando esses dois serviços
estaduais. A implementação
das unidades iria facilitar o
atendimento aos moradores
da cidade e melhorar, ainda
mais a qualidade do atendi
mento. Desde que assumi,
como deputada estadual,
me comprometi a levar este
serviço para a cidade e agora,

estamos tirando do papel e o
tornando realidade”, desta
cou Carla Morando.
n MAIS EMENDAS
Entre emendas impositi
vas e destinações do governo
Federal e Estudual, a pedido
da líder do PSDB, São Bernar
do já recebeu R$ 50 Milhões
de investimento, em diversas
áreas. Entre elas, R$20 Mil
hões foram destinados para
a implantação do Hospital de
Urgência. O HU é uma refe
rência para o tratamento do
coronavírus e, quando a doen
ça passar, vai substituir o Hos
pital Pronto Socorro Central.
(Reportagem Local)
Carla: “estão faltando esses dois serviços estaduais na cidade”

Prefeitura de São Bernardo alerta que banco de
sangue está com estoque baixo e pede doações
A Prefeitura de São Bernar
do alerta que estoque de bolsas
de sangue do Colsan, com sede
regional na cidade, estão baixos
e reforça a importância da doa
ção. A necessidade por sangue
é diária para tratamentos de
doenças oncohematológicas,
cirurgias, entre outras.
Todos os tipos sanguíneos
estão com suas reservas abaixo
da quantidade ideal. “A pan
demia afastou ainda mais as
pessoas das unidades de doação,
em cerca de 30%”, destaca o di
retor médico regional do Colsan,
Toebaldo A. de Carvalho.

uma doação segura. Além disso,
a pessoa precisa ter entre 16 e 69
anos (sendo que a partir dos 60, o
doador já deve ter feito uma doação
antes desta idade), pesar mais de
50kg, estar em boas condições
de saúde e estar alimentado. Os
homens podem doar até quatro
vezes no prazo de um ano e as
mulheres até três.
“O ideal é que tivéssemos
todos os dias em média 150
doadores, para que os estoques
se normalizassem”, completou
n QUEM PODE DOAR
Todo doador passa por uma o médico diretor. Informações:
triagem, com realização de al www.colsan.org.br. (Reporta
guns exames e entrevista, para gem Local)
“Estamos trabalhando com
estoque máximo de uma sema
na. As plaquetas estão zeradas.
O volume diário é menor do que
a nossa demanda. Isso é muito
preocupante porque não há ne
nhuma outra substância que
possa substituir o sangue em
um momento de necessidade.
Por isso a importância da doa
ção e de ser um ato constante”,
afirmou Dr. Toebaldo.

Diadema entrega notebook às
escolas da rede municipal
O prefeito de Diadema, Lauro
Michels, entregou esta semana
839 notebooks para escolas da
rede municipal. A entrega sim
bólica, realizada na EMEB Jorge
Amado, no bairro Taboão, contou
com representantes do Ensino
Fundamental I, Educação de Jo
vens e Adultos, Educação Infantil
parcial e Creche.
Os novos equipamentos serão
utilizados no processo de ensino
aprendizagem dos alunos. Cada
uma das escolas do Ensino Funda
mental I vai receber 33 notebooks
para criação de laboratórios de in
formática, contribuindo para rea
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lização do ensino à distância. Já a
quantidade destinada às creches
e escolas de Educação Infantil
parcial pode variar entre quatro e
seis computadores, de acordo com
o número de crianças atendidas.
Para esse público, os aparelhos vão
contribuir para o fortalecimento
das práticas pedagógicas.
“Nesses oito anos de gestão,
graças ao trabalho de vocês, con
seguimos elevar o índice do IDEB
em Diadema. Apesar das dificul
dades, já conseguimos concluir a
reforma de 15 escolas e outras três
unidades estão com obras s em an
damento”, afirmou o prefeito. (RL)

